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Neste møte: 28.3.22  RYLA-rapport fra våre deltakere 

 

I  INFO 
 

 Karl Skarpenes   11. mars 
 

 Tor Harald Kristiansen  11.mars 
 

 Jan Petter Kristiansen   12. mars  
 

 

a. Rwanda-konsert komiteens leder, Terje Johnsen, fikk blomster for sin 
kjempeinnsats med konserten. 
 

b. Lillian Grønsund informerte om Rotary Norge som sier om krigen i Ukraina at nå det 
dreier seg ikke om vi skal hjelpe, men hvordan vi kan hjelpe:  i første 
omgang er det penger som trengs. Klubben har allerede bidratt med kr 2 
000 . Det finners mere info om blant annet konto nummer for bidrag på 
linken til Rotary.no: https://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/359#.Yjr1JufMKbg.  
 

c. Gården Lie. Det blir vårdugnad 2.- 3. april. Har du lyst og anledning til å være med, 
kontakt Christian Stremme på mob: 47 40 01 10 eller e-post 
christianstremme@gmail.com 

d. Tour of Norway, som går av stabelen lørdag 28. mai, har i år valgt seg Flekkefjord 
som start-by på en av etappene. Da blir det igjen mulig for Rotarys medlemmer å 
stille opp på dugnad. De som var med i fjor, skal ha fått info på mail. Husk å oppgi 
hvilket idrettslag/forening/privat vakthonoraret skal utbetales til. Kontakt Arne 
Tagholdt på arne.tagholdt@flekkefjord.kommune.no  ELLER SMS til 48284833.   
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Dem som ikke har vært med tidligere, men som har lyst til å være med på dugnad 
som vakt,  kan ta kontakt med Unni  unni.rudolfsen@rudcon.no / mobil # 970 
19 681.  

 

e. Russen arrangerer volleyball turnering 22. april. Medlemmene oppfordres på 
sosiale medier (og ellers) til å dele og sette liker klikk.  

 

 

II  TEMA/PROGRAM 
 

Rikets tilstand v/rådmannen.  

• Gjennomgang nøkkeltall, regnskap og økonomi 2021  
• Hva har skjedd i året 2021, planer for 2022 og videre 
• Befolkningsutvikling 
• 200 flyktninger til Flekkefjord kommune 

 

 

Tusen takk til Rådmann Bernard Nilsen, alltid like 

interessant . 
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